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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester; Dhr. R.M. ten Boden, wethouder; Dhr. J.J.G. 
Covers, secretaris; Mevr. M.E.I. Volten, wethouder 

Afwezig Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-19-070884 - 233489 

Onderwerp principeverzoek gezinshuis met vier studio's Componistenlaan 244 Voorhout 

Portefeuillehouder Mevr. M.E.I. Volten, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In beginsel en onder voorwaarden in te stemmen met het 
principeverzoek voor het realiseren van vier studio's voor de opvang 
van moeders met kind op het perceel Componistenlaan 244 in 
Voorhout. 

2. Aanvrager door middel van bijgaande conceptbrief hierover te 
informeren. 

3. Bijgaande raadsbrief over de reactie op het principeverzoek voor het 
realiseren van vier studio's voor de opvang van moeders met kind aan 
de Componistenlaan 244 in Voorhout vast te stellen. 

Samenvatting De gemeente heeft op 2 juli 2019 een verzoek ontvangen voor het realiseren 
van een vrijstaande woning met daarachter vier studio's (één bouwlaag met 
kap) voor de tijdelijke opvang van moeders en kind op het perceel 
Componistenlaan 244 in Voorhout. Het gaat om moeders die op dat moment niet 
of minder goed in staat zijn om zelfstandig voor hun kind te kunnen zorgen. De 
moeders verblijven tijdelijk in de studio's en krijgen tijdens deze periode 
begeleiding, om daarna weer zelfstandig, elders te kunnen wonen. De bouw van 
de woning is volgens het bestemmingsplan toegestaan. De vier studio's zijn dit 
niet. Het college heeft in beginsel, onder voorwaarden, ingestemd met het 
principeverzoek. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-096644 - 233530 

Onderwerp Jacoba van Beierenonderscheiding J.J. van Doesburg 

Portefeuillehouder Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester 

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De Jacoba van Beierenonderscheiding uit te reiken aan de heer J.J. van 
Doesburg. 

Samenvatting Aan scheidende raadsleden wordt een gemeentelijke onderscheiding toegekend 
als waardering voor hun inzet voor de gemeente Teylingen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-097875 - 236646 

Onderwerp Bestuursrapportage HLTsamen 2019, Teylingen 

Portefeuillehouder Mevr. M.E.I. Volten, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bestuursrapportage HLTsamen 2019 ter kennisname aan te 
nemen. 

2. De bestuursrapportage HLTsamen 2019 ter kennisname aan de raden 



toe te sturen. 
3. De bestuursrapportage HLTsamen 2019 ter kennisname aan de 

raadsrapporteurs (de heren Koot en Scholten) te sturen. 

Samenvatting Met de bestuursrapportage HLTsamen 2019 wordt door het bestuur van 
HLTsamen inzicht gegeven in de stand van zaken over de eerste 5 maanden van 
2019 en de prognose van het resultaat over 2019. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-097988 - 236900 

Onderwerp Programmabegroting 2020-2023 

Portefeuillehouder Mevr. M.E.I. Volten, wethouder 

Afdeling TM Financien 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van de programmabegroting 2020-2023 Teylingen. 
2. In te stemmen met het raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld om: 
 
1. De programmabegroting 2020-2023 vast te stellen; 
2. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2020-2023 zoals opgenomen in 
de financiele begroting.  

  

   
  

Samenvatting  De programmabegroting 2020 is het instrument van de raad om de 
kaderstellende en toezichthoudende taak te kunnen vervullen.  
Het saldo van de meerjarenbegroting 2020-2023 laat inclusief het dekkingsplan 
de eerste twee jaar een positief beeld zien. Vanaf 2022 is dit negatief en herstelt 
het saldo van de meerjarenbegroting zich in 2023 tot licht negatief 
(respectievelijk: € 5.000, € 401.000, - € 645.000 en - € 92.000). 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-088372 - 238152 

Onderwerp Voorbereidingskrediet uitbreiding Andreasschool Voorhout 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
   

1. Voor de uitbreiding van de Andreasschool, 
Rembrandtlaan 14 te Voorhout, een 
voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 
250.000 en het bedrag te dekken uit het krediet dat 
voor 2020 (€ 1.500.000) is opgenomen in de 
Meerjarenbegroting voor de uitbreiding van de 
Andreasschool; 

2. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. 

Samenvatting Stichting Sophia Scholen heeft op basis van de Verordening voorzieningen 
huisvesting onderwijs Teylingen een aanvraag ingediend voor uitbreiding van de 
Andreasschool in Voorhout. In de Meerjarenbegroting is een krediet opgenomen 
van € 1.500.000 voor de uitbreiding van de Andreasschool. De schoolbesturen 
van Stichting Sophia Scholen en stichting Openbaar Onderwijs Duin- en 
Bollenstreek hebben een spreidingsplan laten opstellen voor het basisonderwijs 
in Voorhout. Op basis van de uitkomsten van het spreidingsplan en de 
leerlingenprognose is duidelijk dat op de Andreasschool in Voorhout sprake is 
van een normatief ruimtetekort. Voor de korte termijn, schooljaar 2019-2020, 
 zijn er twee extra leslokalen nodig om het aantal leerlingen adequaat te 
huisvesten, deze leslokalen kunnen tijdelijk voor de periode van maximaal 3 jaar 
op het bestaande sportveld van Sophia Scholen geplaatst worden. Voor de 
langere termijn zijn op basis van de leerlingenprognose permanent vier extra 
leslokalen nodig. Onderzoek moet aantonen of de uitbreiding met vier leslokalen 
kan plaatsvinden op de 1ste verdieping van het bestaande gebouw van de 
Andreasschool. 
Aan de raad wordt gevraagd om uit het krediet voor de uitbreiding van de 
Andreasschool een voorbereidingskrediet van € 250.000 beschikbaar te stellen 
zodat de tijdelijke huisvesting gerealiseerd kan worden en het onderzoek 



opgestart kan worden naar de permanente uitbreiding van de Andreasschool. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-098275 - 238159 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 24 september 2019 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 24 september 2019 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


